Hej!
Nedan följer information om hur du levererar din film till oss.
Vi önskar följande senast en månad efter filmens premiär:
 1 st HD-fil av filmen. Vi tar gärna emot antingen en prores-kopia av filmen alternativt h264.
 1 st pressbild (300 dpi), 3 st stills från filmen, 1 porträttbild på regissör (300 dpi).
 1 länk till att se filmen online, som mailas till filmleveranser@filmbasen.se .

Observera att de bilder du skickar in ska kunna användas fritt av Film Stockholm/Filmbasen på webb såväl
som i tryckta medier. Se därför till att du äger upphovsrätten till de bilder du skickar in.
Zippa allt till oss och döp zippen med filmens namn och ditt namn. Döp alla filer ni överför tydligt, så vi vet vilket
projekt det tillhör.
Glöm inte att både Film Stockholm/Filmbasen ska krediteras i eftertexterna. Filmbasen och Film Stockholms
logotyper skall finnas med samt texten: ”Producerad med stöd av Film Stockholm/Filmbasen”.
För loggor se vår webb https://www.filmbasen.se/om-filmbasen/logotyper/
För att överföra filen behöver du en FTP klient, har du inte redan detta på din dator kan du hämta på följande
Länk: https://filezilla-project.org/
När du öppnar programmet ser det ut som på bilden nedan.
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Du kommer troligtvis få ett meddelande som ser ut så här:

Det är bara att kryssa i rutan längst ner där det står ”lita alltid på certifikatet i framtida sessioner” så slipper du
få detta meddelande igen och gå vidare genom att klicka OK.
Sen öppnas din Lokala plats på din dator som du ser till vänster på bilden, där väljer du filen/mappen du ska
överföra och dubbelklickar på den (eller drar över till mappen Filmleverans) så överförs filen till Fjärrplats och
oss.
Har du frågor om uppladdning kontakta:
Ali Quraishi Vikarierande Teknisk Koordinator Filmbasen
teknik@filmbasen.se
Bästa hälsningar Filmbasen

